
Stad Herentals
Projectnr. Omgevingsvergunning: OMV_2019159629
Inrichtingsnummer: 20191218-0082

Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot 
aktename van de melding van Vybe bvba voor de exploitatie van 
een inrichting voor het breken en zeven van inert puin te 
Toekomstlaan 19 te 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving 
afdeling 13302, sectie D, perceel 272S

De melding ingediend door Vybe bvba met als adres Geerdegem-Schonenberg 345, 2800 Mechelen, 
werd per beveiligde zending verzonden op 18 december 2019.

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het 
bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt: 
“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie 
meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:
1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;
2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde overheid, 
vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de 
persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum 
van ontvangst van de melding.

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld in 
artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In 
dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.”



VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De aanvraag betreft een melding ingediend door VYBE bvba, Geerdegem-Schonenberg 345, 2800 
Mechelen.

2. Voorwerp van de melding
De melding heeft betrekking op een terrein gelegen Toekomstlaan 19 , 2200 Herentals, kadastraal 
bekend als: afdeling 2 sectie D nr 272S.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de derde klasse.

De iioa omvat:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
2.2.2.h) Het mobiel breken en zeven van inert puin met een 

totale hoeveelheid van 5.000 ton
3 NIEUW

De melding heeft betrekking op de exploitatie van een inrichting voor het breken en zeven van inert 
puin.

3. Bevoegdheid
De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde 
inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.
Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.

4. Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter
Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen verbonden aan de melding.
De iioa is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol, vastgesteld bij het 
koninklijk besluit van 28 juli 1978 (verenigbaarheid met planologische voorschriften).

De iioa is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, die exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

5. Historiek
• VLAREM milieuvergunning: 1992/012, Metaalbewerkingsbedrijf - Vervallen, resultaat: Niet 

vergund
• VLAREM milieuvergunning: 2006/004, inrichting voor het bewerken van voorwerpen uit 

metaal - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1991/00173, Uitbreiden bedrijfshal en kantoor - Beslist 

in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1988/00193, Vergroten bestaande industrieruimte - 

Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1977/00131, Het oprichten van kantoor en 

bedrijfsgebouw - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2006/00311, Het uitbreiden van een bestaand 

fabrieksgebouw - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden
• Aanvraag omgevingsproject: OMG/2018/00191, het bouwen van een magazijn en een kantoor 

- Uitvoering der werken gestart 



• Aanvraag omgevingsproject: OMG/2018/00122, het bouwen van een magazijn en een kantoor 
- Onvolledig

6. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften

• Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
bestaande afzonderlijke leidingstraten

• Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
industriegebieden

• Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018

Verordeningen
• Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)
• Hemelwaterputten (gewestelijk)
• Weekendverblijven (gewestelijk)
• Toegankelijkheid (gewestelijk)
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

7. Toetsing van de milieuaspecten

De exploitant vraagt de exploitatie van een inrichting voor het breken en zeven van inert puin aan. 
Bij de afbraakwerken van een industriegebouw en wegenis komt er veel beton en mengpuin vrij die de 
exploitant ter plaatse wil breken en zeven om het zo geproduceerde granulaat en zand ter plaatse te 
kunnen aanwenden bij de funderingswerken. Op deze manier wordt de mobiliteit rondom de werf 
gespaard van meerdere transportbewegingen door het af- en aanvoeren van bouwmaterialen. Het ter 
plaatse hergebruiken van materialen kan alleen maar aangemoedigd worden.

Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het 
leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde 
exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen 
beperkt worden.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar

Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding ingediend door VYBE bvba voor de exploitatie van 
een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20191218-0082, zijnde de 
exploitatie van een inrichting voor het breken en zeven van inert puin, gelegen te Toekomstlaan 19 - 
2200 Herentals, kadastraal bekend: afdeling 2 sectie D nr 272S, omvattende:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
2.2.2.h) Het mobiel breken en zeven van inert puin met een 

totale hoeveelheid van 5.000 ton
3 NIEUW

Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit 
van de meldingsakte.

Artikel 3. De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden: 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 
4.9

- Algemene milieuvoorwaarden – algemeen



hoofdstuk 4.5 met 
bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 
4.5.5 en 4.5.6

- Algemene milieuvoorwaarden – geluid

hoofdstukken 4.4 en 
4.10 met bijlagen 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 
4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.

- Algemene milieuvoorwaarden – lucht

hoofdstuk 4.6. - Algemene milieuvoorwaarden – licht
hoofdstuk 4.2 met 
bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 
4.2.5.2 en 4.2.5.4

- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

Hoofdstuk 5.2. - Sectorale milieuvoorwaarden – inrichting voor het verwerken van 
afvalstoffen

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van 
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen 
na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de 
Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot haar eigen motivering.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in 
zitting van 13 januari 2020 het volgende:
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding nummer OMV_2019159629 
met inrichtingsnummer 20191218-0082 van Vybe bvba voor handelingen op het terrein met als adres 
Toekomstlaan 19 te 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving afdeling 13302, sectie D, perceel 
272S.
De aanvraag betreft de exploitatie van een inrichting voor het breken en zeven van inert puin, 
omvattende:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
2.2.2.h) Het mobiel breken en zeven van inert puin met een 

totale hoeveelheid van 5.000 ton
3 NIEUW

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

• De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.

• De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel 
uit van de meldingsakte.

• Volgende algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM moeten 
worden nageleefd:

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 -     Algemene milieuvoorwaarden - algemeen

https://navigator.emis.vito.be/


hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 
2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 
4.5.6

-     Algemene milieuvoorwaarden - geluid

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met 
bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.

-     Algemene milieuvoorwaarden - lucht

hoofdstuk 4.6. -     Algemene milieuvoorwaarden - licht

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 
4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

-     Algemene milieuvoorwaarden – 
oppervlaktewater

Hoofdstuk 5.2. -    Sectorale milieuvoorwaarden – inrichting 
voor het verwerken van afvalstoffen

• Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van 
toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II 
van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de 
link: https://navigator.emis.vito.be/.

https://navigator.emis.vito.be/


Uitvoerbaarheid
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

Aanplakking
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het 
voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet 
worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : 
"BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de 
twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren 
wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde 
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de 
meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege 
in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de 
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of 
door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening 
van deze beslissing. 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies 
of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het 
verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen 
heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst 

dringende noodzakelijkheid.



U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van 
het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is 
gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.  

Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in 

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 
Vlaamse bestuursrechtscolleges, 

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 

Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen


BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Referentie omgevingsloket : OMV_2019159629

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 13 januari 2020 het volgende beslist:

Het college neemt akte van de melding ingediend door Vybe bvba voor de exploitatie van een inrichting voor het breken en 
zeven van inert puin te Herentals, Toekomstlaan 19 te 2200 Herentals en met kadastrale gegevens Afdeling 13302, sectie D, 
perceel 272S.

Via www.omgevingsloket.be kan u deze beslissing raadplegen.

U kan het volledige dossier komen inkijken bij de dienst omgeving. Maak hiervoor een afspraak. Dit kan via onze 
gemeentelijke website www.herentals.be (vermeld het referentienummer OMV_2019159629). U kan ook telefonisch een 
afspraak maken op het nummer 014-28 50 50. 

Beroepsmogelijkheden
Tegen deze beslissing kan in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen per beveiligde zending (dit is 
per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een termijn van 45 dagen die ingaat hetzij de dag na deze van 
de betekening, wanneer dergelijke betekening is vereist, hetzij de dag na deze van aanplakking, in alle andere gevallen.

Contactgegevens:
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). 
Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de 
verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende 

noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe 
door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk 
verklaard.  

Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in 

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges, 

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 

Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

STARTDATUM AANPLAKKING: ………./………./……….

http://www.omgevingsloket.be
http://www.herentals.be
http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
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